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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra
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***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma 
noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas 
Savienību (FLEGT)
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2011)0282),

– ņemot vērā Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un 
koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (00000/2011),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. un 4. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C7–0184/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par panākumiem spēkā esošo brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumu (BPN) īstenošanā un jaunu BPN apspriešanā un īstenošanā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Centrālāfrikas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

2003. gadā pieņemtajā Eiropas Savienības Rīcības plānā meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT)1 paredzēja partnerattiecību izveidi ar koksnes 
ražotājvalstīm un valstīm, kuras eksportē koksnes izstrādājumus, lai nodrošinātu tikai 
likumīgi iegūtu koksnes izstrādājumu nonākšanu tirdzniecībā un veicinātu mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Turpinoties FLEGT iniciatīvas attīstībai, Eiropas Savienība ir noslēgusi 
vairākus jaunus brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus (BPN). 

Tirdzniecības nolīgums ar Centrālāfrikas Republiku, ko noslēdza 2011. gada 28. novembrī, ir 
ceturtais brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums, ko pēc nolīgumu noslēgšanas ar Ganu, 
Kongo un Kamerūnu Eiropas Savienība ir apspriedusi ar Āfrikas valsti. Sarunas par BPN 
notiek vēl ar divām Kongo baseina valstīm, proti, Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un 
Gabonu, kā arī ar Malaiziju un Vjetnamu. Sarunas ar Indonēziju un Libēriju tika pabeigtas 
2011. gada maijā.

Tāpat kā iepriekš noslēgtie FLEGT brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi, ar Centrālāfrikas 
Republiku noslēgtais nolīgums nodrošina instrumentu nelikumīgas mežizstrādes apkarošanai, 
palīdzības sniegšanai regulējuma, tiesību aktu ieviešanas un pārvaldības uzlabošanai šīs valsts 
mežsaimniecības nozarē, kā arī Centrālāfrikas Republikas koksnes izstrādājumu tirdzniecības 
iespēju nostiprināšanai Eiropas tirgū. 

Vienlaikus BPN partnervalstij uzliek saistības izstrādāt tiesisko regulējumu un sistēmas uz 
Eiropu eksportējamo kokmateriālu un koksnes izstrādājumu izsekojamības, juridiskas 
pārbaudes un licenču izsniegšanas nodrošināšanai, kā arī veikt pārraudzību un neatkarīgas 
revīzijas. 

Tāpat kā iepriekšējo FLEGT partnerattiecību nolīgumu gadījumā, arī šā BPN noslēgšanai ir 
jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana. 

Eiropas Savienības un Centrālāfrikas Republikas brīvprātīgās partnerattiecības

Meži sedz aptuveni 54 000 km2 jeb 8,7 % Centrālāfrikas Republikas sauszemes teritorijas. 
Mežsaimniecības nozare nodrošina 4 % no valsts IKP un 40 % no valsts kopējiem eksporta 
ieņēmumiem. 60 % Centrālāfrikas Republikas kokmateriālu tiek eksportēti uz Eiropu. Citi 
būtiski eksporta tirgi ir Ķīna, Ziemeļamerika un Āfrika (Kamerūna un Čada).2

Centrālāfrikas Republikā mežu degradācija notiek galvenokārt neapmierinošas tiesību aktu 
ieviešanas un pārraudzības dēļ, kas skaidrojama ar nepietiekamiem cilvēkresursiem, kā arī 
materiālo un finanšu resursu trūkumu, un tā sekas ir nelikumīga mežizstrāde un mežu 
ugunsgrēki. Tomēr Centrālāfrikas Republika bija viena no pirmajām Kongo baseina valstīm, 

                                               
1 COM(2003) 251
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
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kas sāka meža inventarizācijas un veicināja ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Uz vairāk 
nekā 3 miljoniem Centrālāfrikas Republikas lietus mežu hektāru valsts dienvidrietumos 
attiecas rūpnieciskās koncesijas, kas galvenokārt ir noslēgtas ar Eiropas uzņēmumiem. 
Mežsaimniecības uzņēmumiem ir vajadzīgas meža apsaimniekošanas un mežierīcības 
atļaujas, kas ir paredzētas 2008. gadā pieņemtajā Centrālāfrikas Republikas Mežu kodeksā, un 
to izsniegšana ir atkarīga no mežu apsaimniekošanas plāniem. 

BPN pamatojas uz valsts līmenī jau paveikto regulatīvo darbu un nodrošina tā pilnveidi. 
Parakstot nolīgumu, Centrālāfrikas Republika uzņemas saistības tirgot Eiropas Savienībā tikai 
pārbaudītas un likumīgi iegūtas koksnes izstrādājumus. Šajā nolūkā Centrālāfrikas Republika 
izveidos sistēmas, lai visos piegādes posmos pārbaudītu atbilstību tiesību aktiem un 
nodrošinātu izsekojamību, sākot ar mežizstrādes standartiem, līdz eksportējamo kravu 
pārbaudēm un visbeidzot — FLEGT licenču izsniegšanai. Papildus vairākiem iekšējās 
pārbaudes līmeņiem neatkarīgas revīziju regulāri pārbaudīs visus Centrālāfrikas Republikas 
likumības pārbaudes sistēmas aspektus. Vienlaikus Eiropas Savienība nodrošinās labvēlīgus 
tirgus piekļuves apstākļus visiem koksnes izstrādājumiem no Centrālāfrikas Republikas.

Nolīgums attiecas uz visiem eksportējamiem izstrādājumiem, tostarp šķeldām, kas paredzētas 
izmantošanai kurināmā veidā, apaļkokiem, garenvirzienā sazāģētiem kokmateriāliem, finieri 
un koka mēbelēm. Centrālāfrikas Republikas sistēmu kokmateriālu un koksnes izstrādājumu 
likumības pārbaudei piemēro visam eksportam, ne tikai tai eksporta daļai, kas paredzēta 
Eiropas Savienībai. Turklāt šī sistēma attieksies uz kokmateriāliem, kas ievesti no trešām 
valstīm apstrādei Centrālāfrikas Republikā un tālākam eksportam. Tomēr nolīgums neattiecas 
uz kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem, kas paredzēti vietējam tirgum. Nolīguma 
darbības jomā neietilpst arī kokmateriāli un koksnes izstrādājumi, kuru izcelsmes vieta ir 
kopienu meži, un amatnieku darinājumi. Tomēr 2008. gadā pieņemtajā Mežu kodeksā ir 
paredzēta minēto izstrādājumu licencēšana, kurus attiecīgi nākotnē varētu eksportēt uz 
Eiropas tirgu. 

Centrālāfrikas Republikas kokmateriāliem un koksnes produktiem piemērojamo likumības 
definīciju izstrādāja līdzdalības procesā, kurā piedalījās vairākas ieinteresētās puses, tostarp 
privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības un valdības pārstāvji. Dažādās mežsaimniecības 
nozarē ieinteresētās puses, kas piedalījās nolīguma apspriešanā, turpinās piedalīties 
īstenošanas un pārraudzības posmos, darbojoties valsts ieinteresēto pušu komitejā. 

Mežu pārvaldības forums, ko veido nevalstiskās organizācijas un pilsoniskā sabiedrība, 
pārraudzīs BPN īstenošanas darbības un ziņos par saviem novērojumiem Eiropas Savienības 
un Centrālāfrikas Republikas Apvienotajai īstenošanas komitejai, lai nodrošinātu visas 
nolīguma darbības jomas kontroli. Lai garantētu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, BPN ir 
paredzēta spēju pilnveidošana un mācības neatkarīgu revīziju veikšanai. 

Centrālāfrikas Republikas lietus meži ir daudzu pamatiedzīvotāju kopienu mājvieta, un šīs 
kopienas ir atkarīgas no meža resursu izmantošanas. Lai gan BPN noteiktais likumības 
regulējums attiecībā uz Centrālāfrikas Republikas kokmateriāliem ietver pamatiedzīvotāju 
kopienu tiesības, jautājums par šo kopienu tiesībām uz zemi un viņu zemes īpašumtiesībām 
vēl ir jārisina un jāprecizē, īstenojot valsts līmeņa tiesību aktu reformas. Kaut arī BPN sarunu 
process sniedza iespēju īstenot dialogu un nodrošināja, ka vairāk tiek ņemtas vērā 
pamatiedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju kopienu lietojuma tiesības, ir jāpārrauga noritošais 
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likumdošanas darbs.  

Jaunā ES kokmateriālu regula1, kas piemērojama no 2013. gada marta, paredzēs nelikumīgi 
iegūtu kokmateriālu un saistīto produktu tirdzniecības aizliegumu Eiropas Savienībā, un ir 
iecerēts, ka šī regula kopā ar BPN mazinās nelikumīgu un neilgtspējīgu mežu resursu 
izmantošanu, tādējādi apkarojot vienu no mežu degradācijas cēloņiem. Turklāt pastāv cerība, 
ka šīs regulas stāšanās spēkā paātrinās vispārējo BPN īstenošanu, kas līdz šim ir noritējusi 
visai lēni. BPN ratifikācijas process ir pabeigts tikai Ganā un Kamerūnā. 

Secinājumi

Gaidāms, ka BPN, izveidojot partnerattiecību instrumentu nolūkā uzlabot pārvaldības 
standartus, ilgtspējību un pārskatatbildību mežsaimniecības jomā, sniegs arī pozitīvu 
ieguldījumu Centrālāfrikas Republikas vispārējā attīstībā un izaugsmē, tostarp nodrošinot 
ienākumus, ko rada kokmateriālu eksports uz Eiropas Savienību un citiem starptautiskajiem 
tirgiem. Nākotnē nodokļu ieņēmumiem, kas gūti no rūpnieciskas mežu apsaimniekošanas, 
būtu jāsniedz aizvien lielāki ieguvumi Centrālāfrikas Republikas vietējai ekonomikai un 
kopienām.

Lai gan BPN sniedz iespēju veikt pasākumus, lai panāktu labāku mežu pārvaldību un šis 
nolīgums guva plašu atbalstu, grūtības var rasties saistībā ar šā nolīguma efektīvu īstenošanu. 
Centrālāfrikas Republika pašlaik veic īstenošanas pasākumus, tostarp izstrādā likumības 
pārbaudi, jaunus tiesību aktus un institucionālo struktūru, paralēli veicot ratifikācijas procesu. 
Eiropas Savienības tehniskais un finansiālais atbalsts BPN īstenošanai būs ļoti būtisks.

Turklāt, lai gan Centrālāfrikas Republikai mežsaimniecība nodrošina ievērojamu no eksporta 
gūtās peļņas daļu, kokmateriālu eksporta likumības pārbaudei vajadzētu būt cieši saistītai ar 
vietējā tirgus regulēšanu. Referente atzinīgi vērtē apstākli, ka BPN procesam ir pozitīva 
vispārējā ietekme uz mežu apsaimniekošanu partnervalstī, tomēr viņa vēlētos, lai būtu 
noteikts arī termiņš tiesību aktu ievērošanas nostiprināšanai vietējā tirgū.

Paredzams, ka BPN, tostarp attiecībā uz FLEGT licenču izsniegšanu, pilnīgi stāsies spēkā 
2014. gada janvārī. Puses ir vienojušās 2013. gadā novērtēt sistēmas gatavību un uzdot veikt 
neatkarīgu novērtējumu par FLEGT licencēšanas sistēmu. Visai saspringto laika ietvaru dēļ 
un saistībā ar nepieciešamiem regulatīviem un spēju pilnveidošanas pasākumiem, kas jāveic 
Centrālāfrikas Republikai, būs vajadzīgs rūpīgs novērtējums. 

Turklāt jānorāda, ka BPN nav vienīgais process, kas tiek īstenots, lai nostiprinātu mežu 
ilgtspējību Eiropas Savienības partnervalstīs. Tāpēc, veicot Centrālāfrikas Republikas 
regulatīvo noteikumu pārskatīšanu, uzmanība būtu jāpievērš saskanībai starp saistībām, kuras 
valsts ir uzņēmusies FLEGT jomā, un atmežošanas un mežu degradācijas radīto emisiju 
mazināšanas (REDD) procesu.

Referente iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu nolīguma noslēgšanai, tomēr viņa uzsver, ka 
gan Centrālāfrikas Republikas valdībai, gan Eiropas Komisijai būs jāvelta pietiekama 
uzmanība efektīvai un laikus veiktai BPN īstenošanai, tostarp spēju pilnveidošanai, vietējo 

                                               
1 Regula (ES) Nr. 995/2010
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kopienu līdzdalībai, pamatiedzīvotāju aizsardzībai, kā arī vispārējā informētības līmeņa 
uzlabošanai par BPN dažādo ieinteresēto pušu vidū.

Referente atkārto Parlamenta aicinājumu1 regulāri ziņot par panākumiem spēkā esošo BPN 
īstenošanā un jauno BPN apspriešanā un īstenošanā. Turklāt viņa aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt nodrošināt pienācīgus finanšu resursus, lai varētu efektīvi īstenot BPN, 
kuru skaits palielinās.

Turklāt referente norāda, ka pasākumi BPN īstenošanai būtu jāpieņem saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu2. Saistībā ar BPN 
pielikumu grozīšanu referente uzsver, ka nākotnē, iespējams, būs jāveic pilnvaru deleģēšana, 
lai pilnīgi ņemtu vērā Parlamenta prerogatīvas atbilstīgi deleģēto aktu režīmam (LESD 
290. pants).

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008.
2 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


